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Öne Çıkan İlk 10 ve Fırsatlar



Öne Çıkan İlk 10
1. Kendimizi enformasyona ve 

bilgiye            eşit ve özgür bir
şekilde erişmeye adadık
Kütüphanecilikte hiç bir değer, 
enformasyona ve bilgiye eşit ve ücretsiz 
bir şekilde erişme taahhüdünden daha 
değerli değildi.

2. Okuryazarlığı, öğrenmeyi ve
okumayı desteklemeye büyük
önem veriyoruz
Geleneksel güçlü yönlerimiz - öğrenmeyi, 
okuryazarlığı ve okumayı desteklemek -
evrensel olarak kütüphanelerin 
misyonlarının başarılmasında esas kabul 
edilmektedir.

3. Toplumumuza hizmet
etmeye odaklandık
Toplumu nasıl tanımladığımızdan 
bağımsız olarak, kullanıcıların 
gereksinimlerini karşılama konusunda 
büyük bir özveri göstermekteyiz. 
Çeşitliliğe, kaynaşmaya ve ticari olmayan 
kamusal bir alan sağlamanın 
gerekliliğine önem vermekteyiz.

4. Dijital inovasyona kucak
açıyoruz
Bu alan, kütüphanelerin toplumu
zenginleştirme potansiyelinin fark
edilmesinde ne kadar kapsamlı bir
şekilde teknoloji kullanıp
kullanmadıklarına bakılmaksızın, dijital
inovasyonların  esas rolünü kesin bir
şekilde kabul eder.

Temel Bulgu
Hedeflerimiz ve değerlerimizde küresel olarak birleşiyoruz 
Tüm bölgelere, kütüphane türlerine ve kütüphane deneyimi 
yıllarına bağlı olmaksızın kütüphanelerin rolüne ve kalıcı değerine 
derin bir bağlılık duyuyor olmamız en önemli bulgudur.
Küresel ve bölgesel eylemleri etkin bir şekilde birleştirmeliyiz 
Bölgesel farklılıkları ve gereklilikleri göz önünde tutmak,  
kütüphanecilik alanındaki ortak sorunları belirlemek için 
gelecekteki eylemlerimizin temeli olacaktır. 

10 Fırsat
1. Entelektüel özgürlüğün

savunucusu olmalıyız 
Enformasyona ve bilgiye eşit ve ücretsiz 
ulaşım ifade özgürlüğüne bağlıdır. 
Kütüphanelerin bunu sağlamadaki rolü 
daha iyi anlaşılmalıdır.

2. Dijital çağda geleneksel
rollerimizi güncellemeliyiz 
Dijital çağda öğrenmeyi, okuryazarlığı ve 
okumayı anlamlı bir şekilde desteklemek 
için kütüphaneler bunları sürekli  
uyarlamalıdır. Değişen kullanıcı 
beklentilerini karşılamak için hizmetler, 
koleksiyonlar ve uygulamalar 
geliştirilmelidir.

3. Toplum ihtiyaçlarını daha iyi
anlamalı ve daha etkin                          
hizmetler tasarlamalıyız
Genişleyen kütüphane erişimi, yerel 
ortaklarla bağlantı kurmaya, 
toplumumuzun yeni ve yetersiz hizmet 
alan bölümlerine katılmaya ve insanların 
hayatları üzerinde ölçülebilir bir etkiye 
sahip olmaya yardımcı olacaktır.

4. Süregelen teknolojik

değişimlere ayak uydurmalıyız 
Tüm kütüphanelere dijital inovasyonların 
sağladığı fırsatları değerlendirmek için 
doğru araçları, altyapıyı, finansmanı ve 
becerileri temin etmek acil bir 
gereksinimdir.



5. Güçlü savunuculuk gereksi-
nimini gören liderlerimiz var
Yönetici pozisyonundakiler, öncelikli 
olarak liderler, etkileyenler ve toplumla 
birlikte sürekli olarak savunuculuk 
gereksinimini tanımlarlar.

6. Bütçelerimizi en büyük
zorluklarımızdan biri olarak
görüyoruz
Kaynakları güvence altına almak ve onları 
etkilerine göre ayırmak, toplumun 
gereksinimlerine etkin bir şekilde yanıt 
veren hizmetler sunmanın önemli bir 
parçasıdır.

7. İşbirliği ve ortaklıklar kurma
gereksinimini görüyoruz
Güçlü, birleşmiş bir kütüphane alanı 
oluşturmak için gerekli olanın kendi 
içimizde ve dışarıdakilerle işbirliği içinde 
çalışmak olduğunun farkındayız.

8. Değişime karşı daha az
bürokratik, esnek ve dirençli
olmak istiyoruz
Alanımız, yaklaşımında daha proaktif 
olma, yeniliklere açık olma ve eski veya 
kısıtlayıcı uygulamalardan kurtulmaya 
hazır olma arzusundadır.

9. Bizler dünya hafızasının
koruyucularıyız
Kütüphaneler, dünya belge mirasının, 
fikirlerin ve yaratıcılığın muhafaza edildiği 
birincil yerlerdir. Gelecek nesiller için bilgiyi 
koruma ve organize etme konusunda 
benzersiz şekilde eşsiziz.

10.Genç kütüphanecilerimiz
derinden bağlı ve lider olmaya
heveslidir
Bu alanda henüz yeni olanların bu sürece 
yüksek katılımı, geleceğin kütüphane 
alanının şekillenmesinde yer alma 
arzusunun kanıtıdır.

5. Her düzeyde daha çok ve daha
iyi savunucuya gereksinimimiz var
Bu alandaki herkesin, algıların iyileştirilmesi 
için savunuculuk gereksinimini daha derin bir 
anlayışa kavuşturması ve nihayetinde 
hedeflerimize ulaşılması gerekir. Her 
kütüphaneci aynı zamanda bir savunucudur.

6. Paydaşlarımızın değerimizi ve
etkimizi anlamalarını sağlamalıyız
Kütüphanelerin değer sağlama yetenekleri için 
daha güçlü bir örnek vermek, karar vericiler 
arasında tanınırlık ve destek oluşturacaktır.

7. İşbirliği ruhu geliştirmeliyiz 
İşbirliğine yönelik gerçek ve algılanan 
engellerin anlaşılması ve ele alınması, izole 
çalışma eğiliminin sona ermesine yardımcı 
olacak ve birleşmiş bir kütüphane alanının 
vizyonunu gerçekleştirecektir.

8. Mevcut yapılara ve davranışlara
meydan okumalıyız
Pasif zihniyetimizin üstesinden gelmek, 
yeniliği ve değişimi benimsemek kütüphane 
alanının karşı karşıya olduğu zorluklarla 
başa çıkmamızı sağlayacaktır.

9. Dünya dokümanter mirasına
erişimi en üst düzeye çıkarmamız
gerekiyor
Birleşmiş bir alan olarak, korumakta
olduğumuz çalışmalara erişim sağlamak için
yenilikçi uygulamaları ve araçları kullanmalı,
uzmanlık ve kaynakları paylaşmalı, yasal ve
finansal sorunlara çözüm bulunmasını
savunmalıyız.

10.Genç kütüphanecilere
öğrenme, gelişme ve yönetme
konularında etkili fırsatlar
sunmalıyız
Bu alan, genç kütüphanecilerin gelişmesi ve 
iletişim sağlaması için değişen 
gereksinimlere  ayak uydurmalı ve onların 
geleceğin liderleri olmalarına izin vermelidir.



Vizyonumuz, Geleceğimiz:
Okuryazar, bilgili ve katılımcı toplumlara güç veren, güçlü ve 
birleşmiş bir kütüphane alanı

Kütüphane alanının sürekli artmakta olan küreselleşme yüzünden karşı karşıya 
kaldığı zorlukların üstesinden, yalnızca birleşmiş kütüphane alanından 
kapsayıcı, küresel bir yanıt ile gelinebilir. Bu nedenle geleceğe yönelik birleşmiş 
kütüphane alanı yol haritası oluşturacak bir girişim olan IFLA Küresel Bakış 
tartışması başladı.

Daha önce, dünyadaki tüm kütüphanecilere katkıda bulunma imkanı tanıyan 
böyle bir girişim olmadı ve dünyanın pek çok yerinden pek çok kütüphaneci daha 
önce hiç küresel bir sohbete katkıda bulunmamıştı.

2017 yılında IFLA, dünya çapında kütüphane alanının zorluklarını ve fırsatlarını 
araştırmaya başladı. Yedi kıtadaki 190 BM üyesi ülkenin katkıları, küresel 
olarak hedeflerimiz ve değerlerimiz konusunda birleştiğimizi gösteriyor. Ancak 
küresel ve yerel eylemleri etkin bir şekilde birleştirmeliyiz. Bölgesel özellikleri 
ve gereklilikleri kabul etmek, ortak zorlukları ele alma konusunda kütüphane 
alanını birleştirmek için gelecekteki girişimlerimizde esas olacaktır.

IFLA; harekete geçmek amacıyla 2018'de, tüm kütüphaneciler ve IFLA için 
geleceğin planlanmasında bir ilham kaynağı olan en büyük fikir deposunu 
oluşturuyor. Bir dizi çalıştay ve bir çevrim içi platform aracılığıyla, tüm dünyadan 
kütüphanecilerin fikirlerini toplamak istiyoruz. Bunlar, tüm bölgelerin ve 
kütüphane türlerinin kendi rollerini nasıl oynayabileceklerini tespit etmemizi 
sağlayacaktır. Fikirlerinizle IFLA, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürecek strateji ve 
eylem planları oluşturacaktır: okuryazar, bilgili ve katılımcı toplumları güçlendiren 
güçlü ve birleşmiş bir kütüphane alanı.
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